
Τοπικός Διαγωνισμός Πειραμάτων (EUSO 2016) 
 

Το Σάββατο 5/12/2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ο Τοπικός Διαγωνισμός 
Πειραμάτων, με σκοπό την επιλογή των μαθητικών ομάδων που θα συμμετάσχουν στην Β' 
Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού EUSO 2016. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από 
τα ΕΚΦΕ Κέντρου και Τούμπας, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΦΕ 
Κέντρου (σχολικό συγκρότημα των 4ου & 5ου ΓΕΛ Καλαμαριάς) και συμμετείχαν 
με τριμελείς ομάδες μαθητών, συνολικά 21 σχολεία της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής για την άοκνη προσπάθεια τους καθώς και 
το διευθυντή του 4ου ΓΕΛ Καλαμαριάς κ. Αθ. Μανιάτη, που βοήθησε για τη διάθεση 
και διαμόρφωση των χώρων ώστε να πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός με επιτυχία. 
 
Την Τετάρτη 16/12/2015 στις 11.45, έγινε στο θέατρο του ιδίου σχολικού συγκροτήματος, 
ειδική τελετή για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τη 
βράβευση των μαθητικών ομάδων που συμμετείχαν και διακρίθηκαν. 
 
Οι ομάδες που κατέκτησαν τις δύο πρώτες θέσεις από κάθε ΕΚΦΕ και θα 
συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό EUSO 2016 (Θεσσαλονίκη 23/1/2016) καθώς και οι 
αναπληρωματικές τους είναι:  

Θέση ΕΚΦΕ Κέντρου  ΕΚΦΕ Τούμπας 

1η 

Αρσάκειο Θεσσαλονίκης 
Πυλαρινού Ελισάβετ 
Σαπανίδου Δήμητρα 

Στοϊμένος Αναστάσιος 

2ο  ΓΕΛ Εκπ/ρίων Μαντουλίδη 
Γεωργιάδης Βασίλειος 
Ντικούδη Μαριάνθη 

Ρωμανού-Πύλλη Σαββίνα 

2η 

2ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης 
Γαβαλάς Ιωάννης 

Μυρωνίδης Νικόλαος 
Σαμιωτάκη Χριστίνα 

18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Εμμανοήλ Κριαράς” 
Σότα Καλίγια 

Τζάμα Βαρβάρα 
Τουρλή Γεωργία 

Αναπληρωματικές ομάδες 

3η 

Πειραματικό Σχολείο Α.Π.Θ. 
Θεοδοσίου Γεώργιος 

Ξερακιά Φανή 
Οικονόμου Δημήτριος 

2ο  ΓΕΛ Πυλαίας 
Αλεξοπούλου Ελένη 

Λαθήρα Γεωργία 
Νταντίρα Ελένη 

 



Στην τελετή βράβευσης μας έκανε την τιμή να παραβρεθεί ο κ. Κωνσταντίνος Κορδάς, Επίκουρος 
Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής, Α.Π.Θ. Ο οποίος παρέθεσε και την κεντρική ομιλία με θέμα:  

« Ένα πείραμα που δεν γίνεται σε πάγκο εργασίας: ο ATLAS στο CERN, η ανακάλυψη του Higgs και 
η ανάλυση εικόνων σε πραγματικό χρόνο με το σύστημα FTK»  

Μας τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η σχολική σύμβουλος κ. Σ. Λευκοπούλου, διευθύντριες 
και διευθυντές των σχολείων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και οι μέντορες καθηγητές όλων 
των ομάδων. 
 
Φωτογραφικά στιγμιότυπα του διαγωνισμού μπορείτε να δείτε στους εξής συνδέσμους: 
Φυσική: https://goo.gl/photos/WaxeVibRSjEwmW2N9  
Βιολογία: https://goo.gl/photos/7fGJrzwTjz5fhXQX8  
Χημεία: https://goo.gl/photos/1M4CGPipmknpwHih9  
 
Φωτογραφικά στιγμιότυπα της τελετής βράβευσης μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: 
https://goo.gl/photos/TfM4P86n5bJayDjS8  
 
 
 

 
Από τα ΕΚΦΕ Κέντρου & Τούμπας 


